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Samarbete över partigränserna angående regionens
ekonomiska läge (RS/730/2015)
Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2015-04-08, § 96 Samarbete över
partigränserna angående regionens ekonomiska läge

Ärendebeskrivning
Den ekonomiska situationen för regionen är ytterst allvarlig. Prognos efter februari visar
på en rejäl resultatförsämring jämfört med bokslut 2014. Prognostiserat resultat är -240
mkr. Trenden från slutet av 2014 fortsätter. Resultatförsämringen återfinns i stort sett
inom samtliga centrum som uppvisade ett negativt resultat 2014. Prognosen kräver
kraftfulla åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen, minska underskottet och uppnå en
budget i balans. Den prognostiserade resultatförsämringen måste vändas till en
resultatförbättring om inte regionens likviditet skall vara förbrukad i april 2016. Att låna till
löner och drift är inte ett alternativ.
Det allvarsamma läget kräver en politisk kraftsamling och samarbete över partigränserna.
Regionens majoritet och Allianspartierna är överens om att delta i gemensamt arbete
angående regionens ekonomiska situation. Partierna utarbetar gemensamt ett underlag för
detta samarbete genom att varje parti sammanställer två av sina högst prioriterade
förändringsförslag med bakgrund och beskrivning. Alla förslag till kostnadsminskningar
och intäktsökningar ska utredas eller värderas och därefter återredovisas för beslut av
regionstyrelsen.
Framgångsfaktorer för en långsiktigt hållbar ekonomi i balans är hög patientsäkerhet, god
kvalitet i vården, bra arbetsmiljö, förbättrad arbetsorganisation, hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbete samt satsning på rekrytering av personal med rätt
kompetens på rätt ställe. Konsekvenser inom dessa områden ska särskilt belysas i
utredningen av förslagen. Effekter för en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård i alla
delar av regionen skall särskilt uppmärksammas.

Ordförande i Regionstyrelsens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Regionens majoritet och Allianspartierna i regionfullmäktige, styrelse och nämnder
deltar gemensamt i arbetet angående regionens ekonomiska situation.

Förslag till beslut

2. Partierna utarbetar underlag för detta samarbete genom att till regionstyrelsen senast
2015-04-20 överlämna två av sina högst prioriterade förändringsförslag med bakgrund
och beskrivning.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda dessa förändringsförslag och snarast göra
gemensamma politiska överväganden så att effekter kan uppnås under 2015.
4. Regionstyrelsen ska fortsättningsvis vara arena för partiöverskridande
överenskommelser för hantering av regionens ekonomiska läge.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-------------

Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl. 11.10.
Sammanträdet återupptas kl. 11.45.
REGIONSTYRELSENS BESLUT
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

1. Regionens majoritet och Allianspartierna i regionfullmäktige, styrelse och nämnder
deltar gemensamt i arbetet angående regionens ekonomiska situation.
2. Partierna utarbetar underlag för detta samarbete genom att till regionstyrelsen
överlämna två av sina högst prioriterade förändringsförslag med bakgrund och
beskrivning.
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda dessa förändringsförslag och snarast göra
gemensamma politiska överväganden så att effekter kan uppnås under 2015.
4. Regionstyrelsen ska fortsättningsvis vara arena för partiöverskridande
överenskommelser för hantering av regionens ekonomiska läge.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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